DOGIO

Intellectual
Property

DOGIO IP ZOEKT EEN OCTROOIGEMACHTIGDE (i.o.)
OVER ONS
DOGIO IP staat graag dicht bij uitvinders om hen van de beste service te voorzien. Wij vinden
het leuk om als een van de eersten betrokken te zijn bij de innovatie en ontwikkeling van
nieuwe producten. De innovatie die we voortdurend bij onze klanten zien, ambiëren wij ook
binnen ons kantoor. In bijna zeven jaar zijn we van één werknemer uitgegroeid tot een team
van twintig medewerkers, bestaande uit o.a. octrooigemachtigde, formalities officers, vertalers
en ICT-ers. Onze visie is dan ook: Groots worden door Innovatieve Technologie!

OVER DE BAAN
We zoeken een gekwalificeerde Nederlands én Europees octrooigemachtigde óf een nét
afgestudeerde technische student die verder wil leren als octrooigemachtigde. Als octrooigemachtigde ben je betrokken in alle fases van het octrooiproces, het opbouwen van
contacten met de uitvinders, het schrivjen van octrooiaanvragen, het beramen van de kosten,
de interne en exterme communicatie, het indienen van de aanvragen, inbreukzaken, opposities
en het voorbereiden van validaties, etc. Ook het verder uitbouwen van de interne
octrooionderzoek en analysemethodes behoort tot één van de verantwoordelijkheden.
Als jij kunt bewijzen de perfecte fit te zijn voor deze functie, hebben wij een uitdagende,
zelfstandige en flexibel in te vullen baan in een hard groeiende jonge en innovatieve organisatie
in de aanbieding!
Je krijgt een marktconform salaris en mogelijkheden om thuis te werken.

OVER JOU
•
•
•
•
•

•

Een afgeronde technische (voor)opleiding (MSc);
Gedegen kennis van het octrooiproces, van de stand van zaken van techniek en van het
Europoes en mededingingsrecht;
Doelgericht en commercieel ingesteld;
Creatieve juridische affiniteit;
Uitstekende schriftelijke vaardigheden (Nederlands en Engels);
Sterkte professionele drive, flexibel, gedreven en ambitieus verlangen om uit te blinken
in je werkveld.

GEINTERESSEERD?
Stuur jouw motivatiebrief en cv naar patents@dogiopatents.nl.
Voor meer informatie of vragen, bel je met Wouter Kempes (035 - 30 31 666).

